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Voorwoord

Het CDA is een brede volkspartij, geworteld in alle lagen van de
samenleving. Daarom biedt deze partij plaats aan veel mensen
die zich aangesproken voelen door het christendemocratische
gedachtegoed. Ons bindt, naast geloof in democratische
waarden, de Bijbelse boodschap als grondslag en inspiratiebron
bij het zoeken naar oplossingen voor hedendaagse problemen.
Menselijk geluk, waardigheid en wederzijds respect, veiligheid
en geborgenheid zijn belangrijke voorwaarden. Zorg voor elkaar
en gemeenschapszin zijn daarin de constanten.
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We kiezen voor een sterke Lopikse samenleving. Waar iedereen samen 
leeft en een plek heeft. Waar mensen meedoen en naar elkaar omzien. 
Waar de gemeente bovenal dienstbaar is aan inwoners, bedrijven en or-
ganisaties. We kiezen voor een samenleving waar we samen bouwen 
aan een nog beter Lopik.

In de afgelopen jaren is het vertrouwen van de burger in de samenleving afgenomen. 
Het gevoel van een samenleving van ieder voor zich, politiek die alleen met zichzelf 
bezig is, een gemeente die onbereikbaar lijkt. Dat moet anders. We zetten in op betrok-
ken inwoners om de onderlinge verbondenheid te versterken. Daar hoort een gemeente 
bij die initiatieven van inwoners maximaal ondersteunt. Een budget per kern biedt inwo-
ners de zekerheid dat de gemeente initiatieven ondersteunt.
Samen leven betekent ook dat daar waar we er voor kiezen gemeentegeld anders te 
besteden, inwoners ruimte krijgen om in te springen, zoals door groenadoptie. Het bete-
kent ook aandacht voor  jong en oud door om te kijken naar elkaar. En door extra onder-
steuning vanuit de gemeente waar dat nodig is, zoals brede inzet van jongerenwerk en 
investeren in mantelzorg. 

Samen leven



Dichtbij & betrokken
We kiezen voor een betrokken Lopikse samenleving, waarbij we gelo-
ven in de kracht van kleinschaligheid. Niet alleen maar ‘meer en groter’, 
maar ‘dichtbij en betrokken’. We kiezen voor het behoud van Lopik als 
zelfstandige gemeente.  

We zijn een mooie gemeente, groot qua oppervlak en klein wat betreft aantallen inwo-
ners. Klein zijn betekent dat we niet alles zelf kunnen doen en dat we op terreinen 
samenwerking zullen zoeken, zoals in het Lekstroomverband opzetten van een organi-
satie voor beschut werk. Hierdoor kunnen mensen met een té grote afstand tot de 
arbeidsmarkt mee doen in onze maatschappij. Als het toch groter moet, kiezen we voor 
een loket dichtbij. Toegang tot eigen of gedeelde voorzieningen via één eigen aan-
spreekpunt. 
De kracht van kleinschaligheid komt voort uit betrokkenheid en saamhorigheid in onze 
kernen. Hierbij hoort een ontmoetingsplek dichtbij. We zetten ons in voor het behoud en 
versterken van de dorps- en buurthuizen, ten minste in elke kern één. 
Ook de gemeente hoort dicht bij de inwoners te staan. Communicatie moet beter en de  
lijnen korter. Bij grote plannen willen we meer interactie tussen gemeente en inwoners. 
Betere digitale bereikbaarheid, maar ook voldoende ruimte voor fysieke bereikbaarheid.  
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Leefbaar wonen
We kiezen voor wonen voor jong en oud, voor een omgeving waar ieder-
een zich thuisvoelt. De verwachting is dat het inwoneraantal van Lopik 
gaat dalen. We zetten ons in om krimp te voorkomen door wonen aan-
trekkelijk te houden. Groen, veilig, passend bij de levensfasen en pas-
send bij de identiteit van onze gemeente. 

Veranderende woonbehoeftes, betaalbaarheid en vergrijzing zijn belangrijke ontwikke-
lingen in onze gemeente. De beperkte mogelijkheden om nieuwe woningen te bouwen, 
moeten optimaal worden benut. We streven naar een mix van woningen, waardoor posi-
tieve dynamiek en doorstroming in de kernen ontstaan. Voorbeelden zijn projecten als 
Dorp 66 in Polsbroek, de Nobelaerweg in Cabauw en de Lentehof in Lopik. 
We koesteren de unieke uitstraling van onze linten en het agrarisch karakter. We zoeken 
de balans tussen voldoende ruimte voor grondgebonden veehouderij en unieke moge-
lijkheden voor woon-werk situaties. Vrijkomende agrarische bebouwing biedt aantrekke-
lijke mogelijkheden voor nieuwe economische activiteiten.
De kernen van de gemeente kenmerken zich door een eigen identiteit. Deze identiteit is 
waardevol. Juist de verschillende identiteiten leveren verschillende woonmilieus op. 
Zodat iedereen een passende plek binnen onze gemeente kan vinden.

©
 J

an
 D

ijk
st

ra



Duurzame samenleving
We kiezen voor versterken van de toekomst van onze kinderen in plaats 
van belasten. Wij nemen afstand van de wegwerpcultuur waarin 
mensen, de natuur en natuurlijke hulpbronnen na gebruik worden afge-
dankt. 

De gevolgen van onze manier van leven worden steeds zichtbaarder in het klimaat. We 
kunnen niet blijven afwachten, een actieve houding is noodzakelijk. Dat doen we door 
zelf het goede voorbeeld te geven en inwoners en bedrijven te ondersteunen.  Daar-
naast heeft bewuste omgang met energie en grondstoffen ook nog eens een positief 
economisch effect.
We zetten ons in voor circulaire economie waarbij uiteindelijk alle producten na gebruik 
worden hergebruikt. Afval wordt grondstof voor een nieuwe bestemming. Dit begint bij 
bewustwording en bij het nastreven van landelijke doelstellingen zoals maximaal 100 kg 
restafval per inwoner per jaar. 
Een actieve, duurzame en betaalbare aanpak vraagt om slimme investeringen. We 
willen zonnepanelen beschikbaar stellen aan buitensportverenigingen en buurthuizen. 
Dit draagt bij aan het opwekken van duurzame energie. En het draagt bij aan minder 
kosten voor de verenigingen, omdat hun energierekening daalt.



Zorg voor elkaar
We kiezen voor een samenleving waar niemand aan zijn lot wordt over-
gelaten. Waar de zorg voor onze ouderen, zieken en gehandicapten 
goed geregeld is. We kiezen voor het bestrijden van eenzaamheid, bij 
jong en oud. 

Als iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en dat van anderen, 
vormen we met elkaar die samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten. 
We willen een samenleving waarin je weet wie je buren zijn. Waarin je kunt rekenen op 
mensen om je heen als je het zelf even niet redt. Door een goed gesprek of hulp bij het 
boodschappen doen, maar ook door het bouwen van mantelzorgwoningen. 
We zijn trots op wat we in onze gemeente al doen, denk aan het Rode Kruis en de Zon-
nebloem, de belrondes en zorg vanuit de kerken. En ook aan de rol van sport- en gezel-
ligheidsverenigingen. Zij dragen bij aan het verbinden van mensen. Ze zijn cruciaal voor 
een sterke samenleving waarin iedereen een plek heeft en niemand toe hoeft te kijken. 
De inzet van vrijwilligers is hierin onmisbaar. We hebben daar grote waardering voor en 
dat willen we maximaal faciliteren. 
Zorg voor elkaar is ook zorgen dat voorzieningen bereikbaar zijn. Waar de voorzieningen 
niet naar de mensen kunnen komen, brengen we de mensen naar de voorzieningen. 


